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Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we stilstaan bij het Woord van Leven van de maand en ervaringen delen.  

We kijken naar het Woord van Leven met de ogen van de Kerk en de parochies. En we vertellen wat er allemaal rondom 

ons gebeurt in de parochies. Op die manier willen we elkaar bemoedigen.  

 
 
 
 
 

Na een jaar met een zeer moeilijke verstandhouding met de priester die de leiding heeft over onze 
pastorale eenheid, was ik ontmoedigd en besloot mijn engagementen in de Kerk stop te zetten.  
Ook al had ik me volledig ingezet voor mijn zending ten dienste van de pastorale eenheid, toch leed ik 
eronder dat ik onvoldoende werd erkend, erger nog, dat ik bij bepaalde beslissingen werd genegeerd.  
Ik voelde me niet erkend en ervaarde dit als een vernedering, des te meer omdat ik geloofde dat ik 
volledig in mijn recht was. Ik was in zekere zin verbitterd. Ik was erg ontmoedigd en gekwetst. 
Gedurende vele weken werd ik erg gekweld door dit onbehagen. 
 
Wat was Gods wil voor mij in deze situatie? 
Ik heb lang geaarzeld tussen enerzijds het willen behouden van mijn engagement "tegen alle 
verwachtingen in" en anderzijds het "in de ring gooien van de handdoek" en het afstand nemen van het 
engagement dat me zo dierbaar was. 
Moet ik een bepaalde vernedering accepteren of moet ik volharden, koppig blijven? 
 
Ik vroeg iemand die ik vertrouwde om me te helpen een weloverwogen beslissing te nemen. 
 
Na enige tijd deed zich voor mij een kans voor. Het bisdom bood me een functie aan in een van zijn 
pastorale diensten. Ik onthaalde dit voorstel als antwoord op mijn innerlijke vraag. 
Ik had echt het gevoel dat de Heer een deur voor mij opende naar een nieuwe mogelijkheid om de Kerk te 
dienen. 
Maar er speelden nog veel vragen in mijn hoofd: zou ik de voorgestelde functie aankunnen?  
Als ik de pastorale eenheid verlaat, wie zet dan alles wat ik in gang heb gezet verder? 
 
Uiteindelijk, na rijp beraad, leek het me dat de Heer op mij wachtte in deze nieuwe zending die ik heb 
aanvaard. Het was niet gemakkelijk om mijn beslissing over te brengen aan mijn pastoor, want ik was erg 
gesteld op dit engagement in de lokale gemeenschap. Maar ik was er nog steeds van overtuigd dat het de 
juiste beslissing was. 
 
Sinds ik met deze nieuwe opdracht ten dienste van het bisdom ben begonnen, heb ik geleidelijk aan 
innerlijke rust gevonden en een grote motivatie om het beste van mezelf te geven. 
Na enkele weken stel ik vast dat het "loslaten" en het zich toevertrouwen aan de Heer, mij innerlijk heeft 
bevrijd. 
De mooiste tekenen die mijn engagement vandaag bevestigen, zijn de vrede en de vreugde van het dienen 
van de Heer in zijn Kerk. 
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HEB JE ZELF OOK EEN ERVARING OM TE DELEN? ANN.STEVELINCK@TELENET.BE  

“Want al wie zich verheft zal vernederd,  

en wie zichzelf vernederd zal verheven worden.” (Lucas 14, 11) 

 


